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Limiar
O Dia das Letras Galegas 2020 está dedicado a Ricardo
Carvalho Calero. Historiador da literatura, crítico literário,
filólogo, linguista e escritor. Foi o primeiro Catedrático de
Língua e Literatura Galega e membro da Real Academia
Galega. Defendia que o que se entende normalmente como
“galego” e “português” se trata na realidade de duas variantes
da mesma língua e que, portanto, o galego deve adoptar o
sistema ortográfico português.
Esta unidade didática pretende aproximar a figura de Carvalho
Calero dos alunos e alunas do Ensino Infantil e Primário para
conhecer aspetos biográficos e da sua proposta ortográfica.

Objetivos
 Conhecer aspetos da biografia de Ricardo Carvalho Calero.
 Familiarizarse com a proposta ortográfica do homenageado.
 Participar ativamente nas atividades.

Conteúdos
 Aspetos da biografia de Carvalho Calero.
 Exemplos de vocabulário galegoportuguês.
 Atividades lúdicas.

Infantil e Primário

Atividades

Vida e obra do homenageado.
Como atividade introductória, visionamento dum trailer sobre a biografia de Carvalho Calero.
https://youtu.be/O2qH1QMOGNs

Mosaico Carvalho com os rostos de alun@s e do corpo docente
Como atividade para dinamizar, formar a cara do homenageado com as fotografías dos alunos, alunas
professores e professoras do Centro Educativo.

Nome corporal.
Compor o nome e os apelidos do autor com o corpo .
Por equipas ou pares, @s alun@s devem construír as letras com o seu corpo sobre o chão. Podese
fotografar para mostrar o resultado.
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Proposta Carvalho

Procurar as descrições de produtos de casa: alimentos, instruções… no idioma mais parecido com o galego
(qual é?). Ler nas aulas e localizar semelhanças e diferenças.

Jogos no site educaplay.com

Podemse realizar no telemóvel, na tablet, no quadro digital ou no computador:

Roleta de Palavras

(5º e 6º do Primário)
Prova de conhecimentos sobre a vida e a obra de Carvalho Calero.
Link: http://ir.gl/a78cea

Isto também é galego

Outra forma de escrever a tua língua
(3º, 4º, 5º e 6º do Primário)
Associa a palavra com a imagem correspondente. Assim é como se escreve o galego em países como o
Brasil, Portugal ou Angola. Esta é a proposta que defendia Ricardo Carvalho Calero.
Link: http://ir.gl/19b8b5

Dito por Carvalho

(4º do Primário)
Ordena as palavras e forma a frase original.
Link: http://ir.gl/554b

Sopa das Letras Galegas

(3º e 4º de Primário)
Procura vocabulário relacionado com as Letras Galegas 2020 e o seu homenageado.
Link: http://ir.gl/902b7b

Memory

(1º e 2º do Primário)
Procura as imagens iguais do homenageado nas Letras Galegas 2020.
Link: http://ir.gl/dde

Memory

(Infantil)
Memory do homenageado para alunos e alunas do Ensino Infantil.
Link: http://ir.gl/017997

Vozes e imagens

(ouvimos a gravaçom  Infantil e 1º do Primário)
Associa a voz com a imagem correspondente
Link: http://ir.gl/4ecd8f
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